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TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS
ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.
Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn 2020
Verksamhetsbeskrivning.

Tid
(timmar)

SKYDD AV OMRÅDEN
Prövning/anmälan
Handläggning av ansökan, anmälan eller dispens om en verksamhet
eller åtgärd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Timavgift

Tillsyn
Inom naturvården eller vattenskyddsområde.
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Prövning/anmälan
Prövning av ansökan eller anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön avseende:
1. BDT-avlopp.
2. WC- och BDT-avlopp.
3. WC-avlopp till sluten tank (förutsätter godtagbart
BDT-avlopp).
4. Gemensam avloppsanläggning för 11 – 25 pe.
5. Gemensam avloppsanläggning för 26 – 200 pe.
6. Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 1 - 3 ovan.
7. Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 4 - 5 ovan.
Handläggning av entreprenörsrapport avseende ärenden gällande,
prövning av ansökan eller anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön avseende
Prövning av ansökan om tillstånd för värmepumpsanläggning inom
område med särskilda vattenskyddsföreskrifter.
Handläggning enligt 17 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad
kommunen föreskrivit avseende:
1. Bergvärmepump utanför yttre skyddsområde för vattentäkt.
2. Övriga anläggningar.

Avgift
(kronor)

Timavgift

7
8,5
3,5

8 960
10 880
4 480

10
13

12 800
16 640
Timavgift
Timavgift
Timavgift

4

5 120

3
4

3 840
5 120
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Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde,
grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 10 kap.
miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller
exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251).
1. Bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som beskrivs i 2-32 kap.
miljöbalken där det anges att anmälningsplikt gäller med
uttrycket "anmälningsplikt C".
2. Bedriva sådan verksamhet som avses i 1 om inrättningen eller
verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från
störningssynpunkt, eller
3. Ändring av en tillståndspliktig verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap., om ändringen inte medför att tillstånd
krävs.

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt 2-32 kap. miljöbalken samt
U-verksamheter med fast avgift.

Fast avgift
enligt taxebilaga 2
Timavgift

Tillsyn av B, C och U-verksamheter som inte är redovisade i
taxebilaga 2.
Tillsyn av befintliga enskilda avlopp och uppföljning av egenkontroll.
Tillsyn av egenkontroll vid minireningsverk avseende anläggningar
som är ≤ 25 pe/ ≤ 5 hushåll.
Påminnelseavgift ej inlämnad årsredovisning:
- Första påminnelsen
- Andra påminnelsen
- Tredje påminnelsen
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet.

Timavgift
1

0,5
1

1 280

640
1 280
Timavgift
Timavgift

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs.
VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR
Tillsyn av mark och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt
10 kap. miljöbalken, nuvarande lydelse samt lydelse före 1 augusti
2007.

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse.
VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan om att inrätta grundvattentäkt enligt vad
kommunen föreskrivit i lokala föreskrifter med stöd av 9 kap. 10 §
miljöbalken.

Timavgift

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad
kommunen föreskrivit i lokala föreskrifter med stöd av 9 kap. 10 §
miljöbalken.

Timavgift

Timavgift

Timavgift
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HÄLSOSKYDD
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Haninge (3 §),
Tyresö (3 §) och Nynäshamns (3 §) kommuner.
1. Nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur eller fjäderfä som
inte är sällskapsdjur.
2. Orm.
3. Giftorm.
Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan enligt 37 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva följande
verksamheter:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning
av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg.
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor, eller
3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
Tillsyn
Återkommande tillsyn av badanläggningar och strandbad som är
upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många
människor. Provtagning utförd av tillsynsmyndigheten ingår inte.
1. Bassängbad.
2. Floating, vedtunnor etc.
3. Strandbad.
Återkommande tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar
enligt 45§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. För handläggning av befogade klagomål debiteras separat
timavgift.
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5

6 400

3
4

3 840
5 120

3

3 840

7

8 960

8

10 240

10

12 800

8

10 240
Timavgift
3 840

3
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1. Bostäder
- Bostadsföretag eller bostadsrättsförening med mer än 2 000
lägenheter.
- Bostadsföretag eller bostadsrättsförening med mer än 1 000
men högst 2 000 lägenheter.
- Bostadsföretag eller bostadsrättsförening med mer än 400
men högst 1 000 lägenheter.
- Bostadsföretag eller bostadsrättsförening med högst 400
lägenheter.

Sid 4 (6)

30

38 400

20

25 600

10

12 800
Timavgift

2. Förskola

6

7 680

3. Skola
- Gymnasieskola eller gymnasiesärskola
- Grundskola, grundsärskola, specialskola. >100 elever
- Grundskola, grundsärskola, specialskola. <100 elever

8
8
6

10 240
10 240
7 680

4. Familjedaghem och annan yrkesmässig barnomsorg
- med färre än 10 barn.
- med 10 eller fler barn

3

timavgift
3 840

5. Övriga lokaler för undervisning t ex öppen förskola,
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, komvux, kurslokaler.
6. Lokaler för vård eller annat omhändertagande.

Timavgift
4

7. Samlingslokaler där många människor brukar samlas.
8. Hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.

Timavgift
2

9. Camping/stuganläggning, om endast vatten och avlopp
10. Idrottsanläggningar, gym och liknande anläggningar som
är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av
många människor.
11. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling.
- Risk för blodsmitta (ex. fotvård, tatuering, akupunktur,
piercing).
- Övriga (ex frisör, massage)

Handläggning av tillstånd enligt 6 kap. 1 § NFS 2015:2 för att
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom
vattenskyddsområde.
Anmälan

2 560
Timavgift

2

2 560

4

5 120
Timavgift

12. Lokaler för förvaring av djur.
Övrigt
Övrig prövning, anmälan och tillsyn av hälsoskyddsobjekt.
KEMISKA PRODUKTER
Prövning
Handläggning av tillstånd, anmälan och dispens enligt 2 kap. 39, 40
och 41 §§ i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

5 120

Timavgift
Timavgift

3

3 840
Timavgift
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Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997).

Timavgift

Anmälan om cistern tagen ur bruk (6 kap 1 § NFS 2017:5).

Timavgift

Information
Handläggning av information om att installera cistern enligt 3 kap 1 §
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- eller
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

3

Underrättelse
Handläggning av underrättelse gällande installation eller konvertering
av den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-,
luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14
ton koldioxidekvivalenter eller mer enligt 14 § förordning (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser.

3 840

Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
1. Anläggning som det under någon del av ett kalenderår finns
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning, i
en anläggning på ett fartyg eller i en mobil utrustning som
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3
andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.
a) Handläggning av kontrollrapport enligt 15 § Förordning
(SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
b) Tillkommande avgift för handläggning av kontrollrapport
enligt 15 § förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade
växthusgaser:
 påminnelseavgift ej inlämnad kontrollrapport
- första påminnelsen
- andra påminnelsen
- tredje påminnelsen


2

0,5
1

ofullständig kontrollrapport

Prövning av ansökan/handläggning av anmälan enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) samt lokal renhållningsordning.

640
1 280
Timavgift
Timavgift

c) Tillsyn i övrigt av anläggningar innehållande minst 14 ton
koldioxidekvivalenter.
2. Tillsyn över hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor
enligt (NFS 2017:5).

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Prövning samt anmälan
Prövning av ansökan att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt lokal renhållningsordning (s.k. totalbefrielse).

2 560

Timavgift
Timavgift

6

7 680
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1. Kompostering av matavfall.
2. Slutbehandling av latrin i förbränningstoalett, komposteringseller förmultningsanläggning.
3. Slutbehandling av slam i komposteringsanläggning.
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0
1,5

Timavgift

4. Övrigt bortskaffande av avfall.
5. Uppehåll i hämtningen av slam.

Timavgift
1,5

6. Undantag från fastställda hämtningsintervall (som inte hör
ihop med anmälan om kompostering enligt ovan).
Övrig tillsyn
Tillsyn av transportörer som yrkesmässigt transporterar icke-farligt
avfall eller farligt avfall.
Återkommande tillsyn över återvinningsstationer, miljögårdar o dyl.

1 920
Timavgift

Timavgift
1

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar.

1 280
Timavgift

AVGIFTER FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET
Avgifter tas ut för:
1. Vattenprovtagning på uppdrag (analys- och fraktkostnader
tillkommer).
2. Övriga tjänster som ej utgör myndighetsutövning och som
görs på uppdrag.
MILJÖSANKTIONSAVGIFTER
Avgift för handläggning av beslut om miljösanktionsavgift (avgiften
utgår utöver anmälningsavgift, avgift för prövning eller fast årlig
avgift).

1 920

Timavgift
Timavgift

3

3 840

